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Dia Hora Intenções 

Seg. 
15 

07:00 
11:00 

 

Igreja Paroquial: - Povo de Deus. 
Capela Senhora da Abadia: - Nossa Senhora da Abadia; 
- Familiares de Manuel e de Helena Esteves (pg). 

Terça 
16 

19:30 

- IIIº Aniv. - Maria da Assunção Fernandes Pereira - m. c. Família; 
- Iº Aniv. - António Pereira de Oliveira e João Pereira de Oliveira - 
m. c. sobrinha Rosalina; 
- José Martins Júnior, Esposa, filho António e Familiares - m. c. 
filha Conceição; 
- João Rebelo de Matos e Esposa - m. c. filho Baptista (pg); 

Quinta 
18 

19:30 
- Manuel Pereira da Costa (30/30) - m. c. Sobrinhos (pg); 
- Santa Catarina - m. c. Idalina Almeida; 
- João Rebelo de Matos e Esposa - m. c. filho Baptista (pg); 

Sexta 
19 

19:30 
- Aníbal da Costa e Sá (aniv. nas) e Maria Leonor da Silva Guerrei-
ro da Franca - m. c. filha Mindoca. 

Sábado 
20 

19:15 
 

Senhor da Cruz de Pedra: 
 - Eucaristia. 

 
Dom 

21 
 

07:00 
 

11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXI Domingo do Tempo Comum 
- Povo de Deus. 
 
- João Pereira Redondo e Esposa (8/12) - m. c. filha Madalena 
(pg); 
- Maria da Conceição de Barros (aniv. nas) e João Gonçalves Bar-
reiro - m. c. Família; 
- João Viana Cerqueira, Pai e Avô - m. c. Mãe; 
- João Vicente de Oliveira e Familiares - m. c. Esposa (pg); 
- IIº Aniv. - António de Melo Redondo e Familiares - m. c. Espo-
sa; 
- António Gomes e Familiares (1/3) - m. c. filha Cândida (pg); 
- Manuel Martins de Sá e Familiares - m. c. Esposa e Filhos (pg). 

 - Peregrinação Legião de Maria: Dia 23 e 24 de Outubro, pelo preço de 
70 Euros por pessoas em quarto duplo. Em quarto individual, acresce 20 Euros. 

Até ao fim de semana temos de ter garantias dum grupo de 50 pessoas. 
- Propaganda Missionária: Ajudem as Missões - Calendários e Almanaques a 
1 €.                  Boa Semana! 

A Palavra de Deus que hoje nos é servida convida-nos a tomar consciência da radicalidade e 
da exigência da missão que Deus nos confia. Não há meios-termos: Deus convida-nos a um 
compromisso, corajoso e coerente, com a construção do "novo céu" e da "nova terra". É essa a 
nossa missão profética. 

A primeira leitura apresenta-nos a figura do profeta Jeremias. O profeta recebe de Deus uma 
missão que lhe vai trazer o ódio dos chefes e a desconfiança do Povo de Jerusalém: anunciar o 
fim do reino de Judá. Jeremias vai cumprir a missão que Deus lhe confiou, doa a quem doer. Ele 
sabe que a missão profética não é um concurso de popularidade, mas um testemunhar, com ver-
dade e coerência, os projetos de Deus. 

O Evangelho reflete sobre a missão de Jesus e as suas implicações. Define a missão de Jesus 
como um "lançar fogo à terra", a fim de que desapareçam o egoísmo, a escravidão, o pecado e 
nasça o mundo novo - o "Reino". A proposta de Jesus trará, no entanto, divisão, pois é uma pro-
posta exigente e radical, que provocará a oposição de muitos; mas Jesus aceita mesmo enfrentar 
a morte, para que se realize o plano do Pai e o mundo novo se torne uma realidade palpável. 

A segunda leitura convida o cristão a correr de forma decidida ao encontro da vida plena - 
como os atletas que não olham a esforços para chegar à meta e alcançar a vitória. Cristo - que 
nunca cedeu ao mais fácil ou ao mais agradável, mas enfrentou a morte para realizar o projeto 
do Pai - deve ser o modelo que o cristão tem à frente e que orienta a sua caminhada.  

In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Is 66, 18 - 21; 

Salmo Responsorial: 116 (117); 

IIª Leitura: Hebr 12, 5 - 7. 11  - 13; 

Evangelho: Lc 13, 22 - 30. 
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 LITURGIA DA PALAVRA 
Domingo XXI do Tempo Comum 

21 de Agosto de 2022 
 
Primeira Leitura: 

Leitura do Livro de Isaías  
Eis o que diz o Senhor: «Eu virei reunir 

todas as nações e todas as línguas, para 
que venham contemplar a minha glória. 
Eu lhes darei um sinal e de entre eles 
enviarei sobreviventes às nações: a Tár-
sis, a Fut, a Lud, a Mosoc, a Rós, a Tubal 
e a Javã, às ilhas remotas que não ouvi-
ram falar de Mim nem contemplaram 
ainda a minha glória, para que anunciem 
a minha glória entre as nações. De todas 
as nações, como oferenda ao Senhor, eles 
hão-de reconduzir todos os vossos ir-
mãos, em cavalos, em carros, em liteiras, 
em mulas e em dromedários, até ao meu 
santo monte, em Jerusalém – diz o Se-
nhor – como os filhos de Israel trazem a 
sua oblação em vaso puro ao templo do 
Senhor. Também escolherei alguns deles 
para sacerdotes e levitas».  

Palavra do Senhor.  
Salmo Responsorial: 

Ide por todo o mundo, anunciai a boa 
nova.  
Segunda Leitura: 

Leitura da Epístola aos Hebreus  
Irmãos: Já esquecestes a exortação que 

vos é dirigida, como a filhos que sois: 
«Meu filho, não desprezes a correção do 
Senhor, nem desanimes quando Ele te 
repreende; porque o Senhor corrige aque-
le que ama e castiga aquele que reconhe-
ce como filho». É para vossa correção 
que sofreis. Deus trata-vos como filhos. 
Qual é o filho a quem o pai não corrige? 
Nenhuma correção, quando se recebe, é 
considerada como motivo de alegria, mas 
de tristeza. Mais tarde, porém, dá àqueles 
que assim foram exercitados um fruto de 
paz e de justiça. Por isso, levantai as vos-
sas mãos fatigadas e os vossos joelhos 
vacilantes e dirigi os vossos passos por 
caminhos direitos, para que o coxo não se 

extravie, mas antes seja curado.  
Palavra do Senhor.  

Aleluia: Jo 14, 6 

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, 
diz o Senhor: ninguém vai ao Pai senão 
por Mim.  
Evangelho: Lc 13, 22 - 30. 

 
VIDA CRISTÃ 

 
- No dia 06 de Agosto foi batizada a 

menina Dina da Silva Pereira, nascida a 
14 de Janeiro de 2019, filha de Nuno 
Francisco da Silva Pereira e de Maria 
Cláudia da Silva Alves da Silva Pereira. 

São padrinhos: Daniel Rodrigues Inácio 
e Ana Rita Alves Pereira. 

 
- No dia 09 de Agosto foi batizado o 

menino Lucas Freitas Cardiga, nascido a 
27 de Outubro de 2020, filho de Fábio 
Augusto Cardiga Gomes e de Ângela 
Patrícia Freitas Fernandes. 

São padrinhos: José Gabriel Cardiga 
Esteves e Andreia Pereira Freitas malhei-
ro. 

 
SEMANA DAS MIGRAÇÕES 

 

Realiza-se de 8 a 14 de agosto a 50ª 
Semana Nacional das Migrações que cul-
mina justamente com a Peregrinação Na-
cional a Fátima, a 12 e 13 de agosto, aco-
lhendo o repto do santo padre para rezar e 
construir o futuro com migrantes e refugi-
ados. 

No dia 12 de agosto, realizou-se às 
16h00, na sala de imprensa do Santuário 
de Fátima a conferência de imprensa de 
apresentação da Peregrinação Nacional, 
promovida pela Comissão Episcopal da 
Pastoral Social e Mobilidade Humana, 
em conjunto com o Santuário de Fátima. 

“Juntos construímos um Nós maior: 
uma só família humana” é o lema desta 
semana que assinala igualmente os 60 
anos da Obra Católica Portuguesa das 
Migrações. 

“Estas duas efemérides suscitam em 
nós todo um conjunto de sentimentos e 
bons propósitos: sentimentos de ação de 
graças ao Senhor por estes abençoados e 
fecundos anos, cheios de vitalidade; sen-
timentos de gratidão a quantos serviram e 
servem dedicadamente esta Obra, fazen-
do dela um rosto visível do cuidado dos 
bispos em Portugal por esta grande e de-
safiante realidade das Migrações; propó-
sitos de um comprometimento cada vez 
maior na reflexão sobre este vasto mun-
do, à Luz do Evangelho, em ordem a uma 
intervenção oportuna, coordenada e efi-
caz” afirma D. Daniel Batalha, vogal da 
Comissão Episcopal para a Pastoral da 
Mobilidade Humana. 

Durante a Peregrinação à Cova da Iria 
será retomada a vigília de oração animada 
pelos secretariados diocesanos de Migra-
ções, comunidades católicas da diáspora e 
capelania nacional ucraniana. 

“Nos 50 anos da Semana Nacional de 
Migrações, nomeadamente com a Pere-
grinação dos Imigrantes a Fátima, tere-
mos a oportunidade de colocar aos pés da 
Virgem todos os nosso trabalho e propó-
sitos, unindo a nossa oração à oração dos 
nossos irmãos Migrantes e Refugiados. 
Virgem de Fátima, rogai por nós”, con-
clui o bispo D. Daniel Batalha. 

No domingo, dia 14 de agosto, realiza-
se a jornada de solidariedade para com a 
mobilidade humana. 

Eugénia Quaresma, diretora da Obra 
Católica Portuguesa de Migrações, disse 
à Agência ECCLESIA que “tem de ser 
combatida a ideia que os migrantes são só 
para receber” e indica que na peregrina-
ção dos migrantes a Fátima, a 12 e 13 de 
agosto, esta é “uma realidade rezada”. 

“Tem de ser combatida a ideia que os 
migrantes são só para receber,  eles têm 
tanto para nos dar, ao nível litúrgico, dos 
serviços, por exemplo e querem partici-
par, e o movimento sinodal é muito im-
portante, a escuta do que é diferente, e até 
que ponto podemos ser reconhecidos”, 

assinala. 
A responsável aponta ainda que a pasto-

ral das migrações é muito atenta e sensí-
vel à questão do acolhimento, “não só 
para quem vem de fora mas do próprio 
país” e até “aqueles que mudam de dioce-
se e precisam de acolhimento”. 

Segundo Eugénia Quaresma “há muito 
bons exemplos na sociedade” em que se 
ouvem e é dado espaço aos migrantes.  

Há associações de migrantes que dão 
voz às suas comunidades e têm assento 
municipal, por exemplo, a participar da 
construção da cidade; queremos este 
mundo novo, incluindo migrantes e refu-
giados, contando com a sua colaboração”. 

Já na Igreja, a responsável considera 
que é necessário “transportar” estas ideias 
para o nível das comunidades e que tem 
de haver um “trabalho de inclusão”.  

“É nas novas gerações que temos de 
apostar, porque mais do que tolerância e 
abertura, têm curiosidade, temos de aju-
dar a educar para isso; e há bons exem-
plos de interculturalidade sobretudo nas 
escolas que têm de conviver com muitas 
nacionalidades, pelo contexto onde estão 

inseridas”, observa. 
Na comemoração dos 50 anos da Sema-

na Nacional de Migrações e os 60 anos da 
Obra Católica Portuguesa de Migrações, 
Eugénia Quaresma olha para a Peregrina-
ção do Migrante e do Refugiado ao San-
tuário de Fátima como uma “realidade 
rezada”... 

A 50ª edição da Semana Nacional de 
Migrações teve início esta segunda-feira 
e prolonga-se até ao próximo domin-
go,  com o lema “Juntos construímos um 
Nós maior: uma só família humana”, as-
sinalando também os 60 anos da OCPM. 

“Estas duas efemérides suscitam em 
nós todo um conjunto de sentimentos e 
bons propósitos: sentimentos de ação de 
graças ao Senhor por estes abençoados e 
fecundos anos, cheios de vitalidade; sen-
timentos de gratidão a quantos serviram e 
servem dedicadamente esta Obra,.. HM/SN 


